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København, 10. oktober 2019 

Information til medlemmer 

 

Kære kollegaer, kære medlemmer, 

Så er vi klar med seneste nyt fra HK Luftfart SAS. Vi har tirsdag d. 2. oktober læst korrektur på 

vores aktuelle overenskomst, som snarest forventes klar til print og upload på www.hksas.dk. 

Desuden afholdt vi endnu et bestyrelsesmøde, onsdag d. 3. oktober - og vi er nu kommet så langt, 

at vi igen er herrer i eget hus, og HK Luftfart SAS reelt er genetableret. 

For en måned siden - d. 10. september - sendte vi en henvendelse til vores lokale ledelse, samt 

hovedkontoret i Sverige. I denne henvendelse, redegjorde vi for vores bekymring i forhold til 

bemandingen og den travlhed, som vi har oplevet i løbet af sommeren. Vi har modtaget et svar fra 

ledelsen, og vores indspark har i særdeles høj grad åbnet døre for samarbejde og deraf også 

invitation til både samarbejdsudvalgsmøde og hovedsamarbejdsudvalgsmøde. 

Vi er desuden kommet med et udspil til ledelsen, i forhold til fordelingen af faglig tid. Det har 

været et udpræget ønske fra jeres side, at vi tillidsrepræsentanter er mere synlige på 

arbejdspladsen - og vi har derfor forelagt et forslag til ledelsen, som giver mere fleksibilitet og 

større mulighed for at vi, fremfor kun at være tilstede på 418 - også kan bibeholde nogle af vores 

vagter i produktionen, og dermed være mere tilgængelige. Så snart en endelig aftale er på plads, 

melder vi naturligvis ud til jer. 

Vi har modtaget en del henvendelse fra kollegaer, i forhold til ønsker om at gå fast ned i tid. Dette 

har vi også viderebragt til ledelsen, og vi håber at kunne melde noget ud på den front, i den 

nærmeste fremtid. 

Vi har fortsat et stort arbejde undervejs, i forhold til at få opdateret kontaktoplysninger, gældende 

overenskomst og andet indhold på www.hksas.dk.  

Vi skal også snarest have afholdt valg af ny tillidsrepræsentant, som erstatning for Tony Bügel. Vi 

opfordrer alle i KL, som kunne være interesserede, til evt. at tage fat i en af os - hvis I har behov for 

en snak. HK Luftfart SAS går en spændende fremtid i møde, og vi ønsker naturligvis at stille op med 

det stærkest mulige hold. 

 

Vi ser frem til at komme med yderligere information til jer, og takker endnu engang for den store 

opbakning. 
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